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Ani letošní ročník jsme si nenechali ujít a spolu 

s 22 praktiky jsme pro Vás postavili stánek č. 74 

v levém křídle holešovického výstaviště, abychom 

Vám ve dnech 24.-26.3.2017 mohli metodu 

Rekonektivního léčení osobně představit. 

K dispozici byla dvě lehátka, na kterých jste si mohli

zkrácený proces Rekonektivního léčení přímo na 

festivalu doslova zažít a získaný voucher poté  

uplatnit po celý rok v našem Rekonektivním centru na 

plné léčení. 

Váš zájem jsme pravděpodobně vzbudili, protože my 

jako praktici jsme měli plné ruce práce. Lehátka byla 

neustále obsazená a někdy se tvořily i pořadníky. 

Krásné na téhle metodě je mimo jiné i to, že Vás vůbec 

neunaví, naopak. 

Čím více se tomu věnujete, tím více Vás nabíjí.  

                                          

OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM   

Představení Rekonektivního léčení  na festivalu Evolution v Praze 
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Zkušenosti s léčením štěňátka a několikaměsíčního miminka, skvělý tým praktiků na 

stánku, ranní briefingy před devátou, dvě zcela zaplněné přednášky o Rekonektivním léčení, 

absolutní koncentrace uprostřed hlučícího davu a spousta užaslých klientů, kteří nakonec 

se zájmem ulehli na lehátko metodu si přímo na festivalu vyzkoušet – takový byl pro nás 

ve zkratce letošní festival Evolution. 

Autor: Ing. Pavlína Cimbálová 

http://rekonektivnicentrum.cz/o-rekonektivnim-centru/
http://rekonektivnicentrum.cz/o-rekonektivnim-centru/
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23. - 24. 9. 2017 

Výstaviště Praha Holešovice 

Otevřeno: sobota, neděle 

10:00 - 18:00 

Pro bližší informace sledujte naše stránky! 

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ 
FESTIVAL EVOLUTION 

ZKUŠENOSTI 
S LÉČENÍM ŠTĚŇÁTKA, 
SKVĚLÝ TÝM PRAKTIKŮ 
NA STÁNKU 
Festivaly obecně mívám ráda – je to příležitost 

jak pro Vás, veřejnost, vzdělat se v řadě 

zajímavých oblastí v rámci jediného víkendu, tak 

pro nás, praktiky Rekonektivního léčení, zabalit si 

doposud získané rozsáhlé zkušenosti s 

Rekonektivním léčením do malého ranečku a 

umět je kolemjdoucím zájemcům předat v co 

nejkratší možné době tak, abychom hloubku 

tohoto celostního procesu co nejjasněji zachytili. 

Samotnou mě překvapilo, nakolik nás takový 

jediný víkend strávený se skupinou inspirujících 

lidí v absolutně harmonické atmosféře dokáže 

posunout zase o další kilometr dál. Každá 

zkušenost s klientem na lehátku nás posouvá dál 

a, jak říká podtitul první knihy Dr. Erica Pearla: 

„Uzdravte druhé, uzdravte sebe“, léčení má 

blahodárný účinek i na nás, praktiky.  

www.rekonektivnicentrum.cz4

Představení Rekonektivního léčení na festivalu Evolution v Praze 

Festival Evolution je festival zdravého životního 

stylu, skládající se z několika tematických okruhů 

- Bio, Eko, Zdraví, Fit a Osobní rozvoj. Vy tak máte 

možnost zažít báječný víkend a nasát úžasnou 

atmosféru jednotlivých přednášek, praktických 

workshopů a samotných vystavovatelů, která 

oblaží Vašeho ducha.   

Na září se poprvé chystá i podzimní varianta 

festivalu, kde Rekonektivní léčení samozřejmě 

nesmí chybět. Zastavte se uzdravit! ;-) 

ČÍM VÍCE SE TOMU 
VĚNUJETE, TÍM VÍCE 
VÁS TO NABÍJÍ 

http://www.rekonektivnicentrum.cz/
http://rekonektivnicentrum.cz/o-rekonektivnim-centru/


Proces The Reconnection spadá do možností, které 

praktik může nabídnout v rámci této metody a je to 

velmi komplexní krok na cestě k celistvosti a 

rovnováze.  

Během Znovunapojení se aktivují a propojí 

energetické dráhy v těle klienta a napojí se na systém 

energetických drah v prostoru, kterého jsme součástí. 

I když se to může zdát zcela nepochopitelné, 

často i pro praktika, který toto Znovuspojení provádí, 

tento proces obvykle způsobí u klienta velký životní 

posun v mnoha oblastech. 

                                          

CO JE THE RECONNECTION?  
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Autor: Vladimír Ekart  

Proces The Reconnection - Znovunapojení na svojí životní sílu

Koncem února tohoto roku  byla v Praze zajímavá 

akce v oblasti The Reconnection a Rekonektivního 

léčení. Přijela hlavní instruktorka The Reconnection 

Pat Atanas a uskutečnil se tady tréninkový 

program RCPP – Level 3. 

Je to v podstatě nejvyšší úroveň výukového 

programu pro praktiky Rekonektivního léčení, kde se 

učí, jak zprostředkovat pro klienty kompletní proces 

The Reconnection – Znovunapojení. 

  

http://rekonektivnicentrum.cz/o-rekonektivnim-centru/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/
https://youtu.be/k_n2g0eJOm8
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„Udržujte svou pozornost 

na procesu. Výsledek 

je darem procesu, při něm 

sílíme. 

Cesta, po které jste se 

vydali, vás vede na zvláštní 

místo a velkolepým 

způsobem otevře vaše 

srdce.“ 

                            

                         SOLOMON   

Zatímco léčení je určitým způsobem vybalancováním 

našich životních funkcí i oblastí, proces Znovunapojení je 

velkým evolučním posunem v životě každého jednotlivce.  

Dává do rovnováhy vše, co v rovnováze není a směřuje 

to stále dopředu. Mnoho lidí mluví o největším životním 

kroku ve svém vývoji. 

Je to proces, který se dělá jen jednou za život a není 

třeba ho nikdy znovu opakovat. Dělá se ve 2 sezeních 

po cca 30 – 45 minutách v rozmezí max. 4 dnů za sebou 

a pro většinu lidí je to nezapomenutelný zážitek. 

Jestli existuje pro každého na světě jeho vlastní cesta, 

pak věřím,  že proces The Reconnection je schopen nás 

na ní vrátit a náš vývoj akcelerovat.   

U nás v Rekonektivním Centru najdete mnoho praktiků, 

kteří jsou v tomto procesu velmi dobře vyškoleni. 

Jestli se rozhodnete tento významný životní krok udělat, 

pak nám bude ctí Vás tím provést. 

Proces The Reconnection - Znovunapojení na svojí životní sílu
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JE TO NEZAPOMENUTELNÝ 
ZÁŽITEK A VLASTNÍ CESTA

http://www.rekonektivnicentrum.cz/
https://youtu.be/k_n2g0eJOm8


Organic meat certification in the 
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Vždycky mě zajímal náš potenciál a co můžeme v životě 
opravdu dělat a dokázat. Od 19 let jsem se začal tomuto 
tématu věnovat opravdu intenzivně a vyzkoušel jsem 
na sobě hodně různých metod a cest. Nejvíce mě asi 
zajímal Budhismus a Zen Budhismus. Úplně nejméně
mě zajímalo léčení. Tomuto oboru jsem se úspěšně 
skoro 40 let vyhýbal. Nelíbilo se mi, kolik zvláštních 
příběhů jsem o léčení a o tom, na co všechno si musíme 
dávat pozor, slyšel a vnímal ve svém okolí. 
V roce 2011 jsem se dostal k Rekonektivnímu léčení 
a velmi brzy jsem si uvědomil, že slovo „léčení“ neznamená 
to, co jsem do té doby slýchal, ale že je to přesně návrat 
k našemu vlastnímu potenciálu. Do místa, které mě zajímalo 
vždycky nejvíce. 

KDO JE 
VLADIMÍR 
EKART
MOTTO: Když se ptali tibetského Lámy, 
jak je možné, že přešel Himaláje v zimě 
sám a pěšky, odpověděl: 
,,Dával jsem levou nohu před pravou 
 a pravou před levou. A tak jsem 
to dělal stále dokola, dokud jsem 
nedošel na druhou stranu…" 

Profil

Natolik mě to zaujalo, že jsem se rozhodl jít v květnu 2012 na seminář Rekonektivního léčení 
a The Reconnection v Salzburgu a pak jsem se tím začal zabývat i u nás. Ta naprostá 
jednoduchost mě tak nadchla, že jsem postupně vybudoval jednu z největších praxí na světě 
a v roce 2013 jsem se stal mentorem a instruktorem této metody. 
Od roku 2013 jezdím na tréninkové programy tuto metodu s Dr.Ericem Pearlem a jeho týmem 
učit a podporuji růst praktiků u nás i ve světě. Dělám mnoho přednášek na toto téma 
a chystáme spoustu věcí, které tuto metodu posouvají směrem k veřejnosti. 
V roce 2016 jsme otevřeli v Praze jediné Rekonektivní Centrum na světě a ten samý rok jsem 
se stal v Los Angeles jedním z ředitelů The Reconnection pro rozvoj nových věcí. I přes různé 
věci, kterými se dnes zabývám a velké množství práce spojené s organizací projektů v této 
oblasti, zůstává pro mě sezení s klienty jednou z nejkrásnějších věcí, kterou můžu dělat. 

V příštím čísle se můžete těšit na profil dalších dvou praktiků - celý seznam praktiků z Centra je ZDE  7
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Do věcí se často vrhám po hlavě, a když už se 
v životě rozhodnu za něčím, co mi dává smysl, jít 
hned tak se nevzdám a dám do toho všechno 
nadšení a jdu krok za krokem, dokud nedosáhnu 
svých cílů. A to, co mi nyní dává v mém životě 
smysl, je Rekonektivní léčení a The Reconnection, 
které si mě, jak říkám já,  našlo, i když nevím proč, 
ale jsem tou volbou nadšená. Od té doby je totiž můj život 
mnohem zajímavější, klidnější a rozmanitější jako nikdy
předtím. Toto se nedá ani popsat slovy, toto si musí zažít 
každý sám, pocity nelze zcela sdílet. 
Nikdy jsem nebyla spirituálně založený člověk se 
sklonem k alternativnímu léčení, naopak, vždy jsem byla 
pragmatikem, donedávna podnikajícím v oblasti služeb 
a sportu. Nikdy v životě by mě ani nenapadlo, kam mě 
život a má zvědavost zavede. Vše ke mně přišlo tak nějak 
znenadání. Neplánovala jsem stát se praktikem 
Rekonektivního  léčení a The Reconnection.  

MOTTO: ,,Když víš 
kdo jsi, tak víš 
co od života chceš 
a kam jdeš, a když víš 
kam jdeš, tak nikdy 
nemůžeš minout cíl." 

KDO JE  
IVETA 
SKŘIVANOVÁ 

Profil

Odjet na Ericův seminář bylo spontánní rozhodnutí bez jakýchkoliv plánů a vizí do budoucna, 
které nakonec nečekaně způsobilo zásadní obrat v mém životě. 
Nevím proč a jak, ale zkrátka Rekonektivní frekvence byly tak hmatatelné a fascinující, 
dostaly mě svojí jednoduchostí a komplexností. Můj život po semináři nabral zcela nový 
směr a rychlý spád. Nikdy předtím jsem necítila tak silné nutkání udělat v mnoha očích 
úplně bláznivou věc, opustit stávající podnikání a vrhnout se spontánně na cestu 
praktika Rekonektivního léčení a The Reconnection. Pro mě se tyto frekvence staly tak 
hmatatelnými s viditelnými výsledky, že mé racionální a logické uvažování o fungování světa 
bylo poraženo. Má potřeba předávat informace o tomto způsobu léčení dalším lidem nakonec 
zvítězila i za cenu nepochopení blízkých  lidí v mém okolí, kteří nebyli na tuto mojí novou 
životní roli připraveni. Proto jsem se vrhla s velkým nadšením do toho tuto metodu šířit, a to 
jak pořádáním přednášek, tak samotným praktikováním Rekonektivního léčení 
a The Reconnection, kdy Rekonektivní léčení z mého pohledu beru již jako běžnou  praxi 
a skvělou ,,práci", která mě neustále fascinuje, překvapuje, baví a dává mi smysl. 
Je to poprvé v mém životě, kdy pociťuji naplnění a uspokojení s tím, co dělám. 
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Mé léčení provázely jak fyzické pocity, tak 

vizuální vjemy. Cítila jsem teplo, také příjemné 

pocity v jednotlivých částech těla - na nohou, 

v rukou, na zádech. Léčení je bezkontaktní, 

i přesto jsem občas cítila fyzický tlak, například 

na čele. Otevřela jsem oči, abych se ujistila, že u 

mě skutečně nikdo není a paní terapeutka stála 

úplně na druhé straně místnosti. 

V průběhu několika měsíců po sérii třech léčení 

jsem měla pocit, že je najednou všechno jasnější, 

začala jsem chápat víc souvislostí ohledně sebe 

sama, věděla jsem toho mnohem víc než předtím. 

Mé léčení doprovázely obrazové vjemy. Viděla 

jsem sama sebe, jak levituji nad tělem, vznášela 

jsem se nad budovami, viděla jsem jejich 

střechy. Dostala jsem se až mezi planety, viděla 

jsem naši Zemi z vesmíru a byla jsem až 

u Slunce. Byl to nádherný zážitek, během něhož 

jsem dostala odpovědi na otázky, se kterými 

jsem na léčení přišla.Já osobně jsem na léčení 

nešla kvůli fyzickým problémům, ale spíš ze 

zvědavosti. Neumím vysvětlit, co přesně se při 

léčení děje. Můžu jen říct, že cítím, že je to něco 

velkého. Vždy po léčení mám nádherný pocit 

v celém těle. Lucie L., office manažerka 

REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ má pozitivní výsledky 

v oblasti fyzické kondice a psychické rovnováhy

sportovců. Je vhodnou doplňkovou metodou pro 

urychlení regenerace po zraněních, podporu 

výkonnosti a psychické odolnosti, cílení 

motivace i soustředění  

Rubriky ze světa Reconnection

ZE ZKUŠENOSTÍ NAŠICH 
KLIENTŮ 

VÍTE, ŽE...? 

Staňte se i Vy spolutvůrci našeho časopisu. Své

příběhy - zkušenosti s Rekonektivním léčením 

zasílejte na: info@rekonektivnicentrum.cz nebo 

klikněte přímo ZDE :) 

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA 
VĚDY A SPORTU

www.rekonektivnicentrum.cz

Efekty Rekonektivního léčení byly prokázány 

a zaznamenány na skupině ruských atletů   

pod vedením ruského vědce Dr. Konstantina 

Korotkova. Cílem studie bylo otestovat, jak 

Rekonektivní léčení ovlivňuje biometrická měření, 

jako je krevní tlak, srdeční tep, analýzu krve, 

imunitní systém a další. Každý atlet zaznamenal 

prokazatelné zvýšení energetické úrovně, 

s průměrným zvýšením 22% a více. Atleti řekli, 

že dobře cítí frekvence ve svém těle, včetně 

dalších benefitů, které pociťovali poté.   

U některých skupin atletů byly změny 

zaznamenány ihned, u dalších skupin o několik 

dní později. U některých z nich došlo dokonce 

ke změně na úrovni DNA.  
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Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM 

Hybernská 1009/24, Praha 1 

Rubriky ze světa Reconnection

DOPORUČUJEME

 Z velké části se jedná o chanelovaný materiál, 

který získal Dr. Eric Pearl po 12leté spolupráci 

s Fredericem Ponzlovem. 

Tato kniha přináší mnoho velmi hluboce 

podaných myšlenek a konceptů, které vysvětlují 

Rekonektivní léčení a The Reconnection

a principy, na kterých fungují. Ukazuje zajímavý 

pohled na život v naší čtyřrozměrné realitě z jiné 

roviny existence, kterou kvantoví fyzici dnes 

nazývají multirozměrným vesmírem. 

DOTAZ: 

Jak Rekonektivní léčení urychluje náš životní 

progres?   

ODPOVĚĎ: 

Rekonektivní léčení nesporně urychluje náš 

životní progres. Vede nás naší životní cestou 

možná dokonce rychleji, než jsme si mysleli. 

Možná rychleji, než jsme mysleli, že je vůbec 

možné. Častokrát si myslíme, že jsme mimo 

naši životní cestu, to však jen proto, že se 

proces natolik zrychlil, že se musíme na chvíli 

pozastavit a říct si „Kde to jsem?“. 

 Avšak když se ohlédneme zpět, pak nám to dá 

dokonalý smysl.   

Bez Rekonektivního léčení by to trvalo 

mnohem déle. Možná by k tomu v tomto životě 

ani nemuselo dojít.   

NAD DOTAZY ČTENÁŘŮ 

OKÉNKO 
Dr. Erica Pearla 

Máte i Vy dotaz na Dr. Erica Pearla? 
Napište nám :) ZDE nebo na email 
info@rekonektivnicentrum.cz 

ZVEME VÁS...

Šalamoun promlouvá - v pořadí 

druhá kniha Dr. Erica Pearla, 

která vznikla ve spolupráci 

s Frederickem Ponzlovem, je 

trochu jiná než předchozí   

kniha Dr. Erica Pearla 

The Reconnection – 

Uzdravte druhé, uzdravte sebe. 

www.rekonektivnicentrum.cz

Den otevřených dveří v Centru

Prezentace Rekonektivního léčení 
a The Reconnection
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Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM  

Hybernská 1009/24, Praha 1 

Termín: 5.10.2017 od 10-18 hod. 

od 18 hod. přednáška, čtení ze Šalamouna

Místo konání:  ČAJOVNA U DŽOUDYHO 

Jugoslávská 670/7, 120 00 Praha 2 

Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM  

Hybernská 1009/24, Praha 1 

Aktuální termíny všech akcí Centra najdete na našich 

webových stránkách nebo facebooku 

Čtení z knihy Šalamoun promlouvá

NAPSALI O NÁS 
Zajímavý rozhovor o Rekonektivním léčení pro 
časopis Krásná&Zdravá - k přečtení zde:  

http://rekonektivnicentrum.onquanda.com/webform/efda6ddc35a5a2c59476fb67c3fe083f/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/
http://www.festivalevolution.cz/cz/pro-navstevniky/koupit-vstupenku/
http://rekonektivnicentrum.cz/novinky/
http://www.festivalevolution.cz/cz/pro-navstevniky/koupit-vstupenku/
http://www.festivalevolution.cz/cz/pro-navstevniky/koupit-vstupenku/
https://www.facebook.com/Rekonektivnicentrumpraha/?fref=ts
http://rekonektivnicentrum.cz/novinky/
http://www.rekonektivnicentrumhttp//www.rekonektivnicentrum.cz/soubory/reko-leceni.pdfhttp://www.rekonektivnicentrum.cz/soubory/reko-leceni.pdf.cz/soubory/reko-leceni.pdf
http://www.rekonektivni-centrum.cz/soubory/reko-leceni.pdf
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,,To je radost z bytí. 

Umožňuje té nejlepší části Vašeho já, aby vyplula na povrch, a Vy si uvědomujete obrovské znalosti, kterými 

oplýváte, abyste vytvořili ty největší hodnoty v této rovině - v kterémkoliv životě. 

Na tomto procesu vám v cestě bude stát mnoho překážek. 

Být schopen překážky přelézt a podívat se na druhou stranu, to je vzrušení. 

V tom spočívá radost. " 

                                                                                                    Ukázka s knihy Šalamoun promlouvá: kapitola 13

Zveme Vás na pravidelné setkání nad knihou Šalamoun promlouvá do Rekonektivního Centra. 

Ohledně termínů sledujte naše webové stránky nebo facebook.

http://www.rekonektivnicentrum.cz/
http://www.festivalevolution.cz/cz/pro-navstevniky/koupit-vstupenku/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/novinky/


Hybernská 24, Praha 1 

+420 777 532 313 

info@rekonektivnicentrum.cz 

každou středu: od 16:00 do 19:00 hod  

tel: +420 777 532 313 

Rádi Vás během uvedených hodin uvítáme.   

Povídání na téma Rekonektivní léčení včetně ukázky 

je pro Vás zdarma. 

Těšíme se na Vás.

NOVINKA 

Nyní můžete využít Vaše  zaměstnanecké 

benefity i u nás :) 

Milí čtenáři, 

přednášku o Rekonektivním léčení lze 

uspořádat i ve Vašem městě nebo firmě. 

V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem 

na: info@rekonektivnicentrum.cz 

Chcete se stát našimi pravidelnými čtenáři? Napište nám pro odběr časopisu zde :) 

Večery s Rekonektivním léčením 
v Centru

http://rekonektivnicentrum.cz/o-rekonektivnim-centru/
http://rekonektivnicentrum.cz/o-rekonektivnim-centru/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/kontakty/
http://rekonektivnicentrum.cz/kontakty/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/
http://rekonektivnicentrum.cz/kontakty/
http://rekonektivnicentrum.onquanda.com/webform/5365d206fff585593cd2c814cba02564/
https://www.facebook.com/Rekonektivnicentrumpraha/?fref=ts

